OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija

Številka: 032-11/2008
Datum: 10.12.2008

SKRAJŠAN ZAPIS 19. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO, 10.12.2008, Z ZAČETKOM OB
18.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE KOMISIJE:
Boris KITEK - namestnik predsednika, mag. Barbara HABE SINTIČ, Ivanka
ZUPANČIČ, Borut ŽIGON in Igor ARH (5 prisotnih od 7).
OPRAVIČENO ODSOTNA: Merima NUHIČ in predsednik Matjaž PESKAR
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, Tea VIŠNAR –
vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Valentina GORIŠEK
– vodja Oddelka za okolje in prostor in Božena Ronner - svetovalka župana.
Predsedujoči je predlagal, da se pri predlaganem dnevnem redu popravi naslov 3.
točke tako, da se pri Spremembi proračuna doda beseda Odlok.
Ker drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo je predsedujoči predlagal
v potrditev naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 18. redne seje Komisije z dne
12.11.2008.
2. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2009.
3. Predlog Odloka o Spremembi proračuna občine Jesenice za leto 2009 – HITRI
POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
šport Jesenice – HITRI POSTOPEK.
5. Predlog Dopolnjenega osnutka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Ob Savi v postopku javne razgrnitve.
6. Predlog Pooblastila županu pri spremembi namembnosti stanovanj iz
neprofitnih ali službenih v namenska stanovanja.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.
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Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 18. redne seje Komisije z dne
12.11.2008.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 18. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 18. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 12.11.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
Točka 2:
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2009.
Predlagani Sklep je pojasnila Valentina Gorišek.
Ker razprave ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na besedilo predlaganega Sklepa o vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Jesenice za leto 2009 nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu da ga
sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
Točka 3:
Predlog Odloka o Spremembi proračuna občine Jesenice za leto 2009 – HITRI
POSTOPEK.
Predsedujoči je uvodoma pojasnil, da je Statutarna komisija pristojna da iz
normativnega stališča pregleda besedilo Odloka o Spremembi proračuna občine za
leto 2009.
Po razpravi Ivanke Zupančič, Borisa Kitka, Slavke Brelih in Božene Ronner je
predsedujoči predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisije nima pripomb na predlagano besedilo Odloka o Spremembi
proračuna občine Jesenice za leto 2009, zato predlaga Občinskemu svetu da ga
sprejem po hitrem postopku.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 4:
Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
šport Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Po kratki uvodni obrazložitvi je predsedujoči povedal, da se predlagano besedilo
Odloka spreminja zaradi nove uredbe, ki je spremenila dosedanjo standardno
klasifikacijo dejavnosti. Drugih sprememb ni.
Ker razprave ni bilo je predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagano besedilo Odloka o spremembi
odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice«, zato predlaga
Občinskemu svetu da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 5:
Predlog Dopolnjenega osnutka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Ob Savi v postopku javne razgrnitve.
Uvodoma je Valentina Gorišek prisotne seznanila s postopkom sprejema tega
prostorskega dokumenta. Družba Gradis je že začela z gradnjo stanovanjskih
objektov in z izdelavo le tega želi tudi preostalim prostim površinam določiti njihovo
rabo.
Predsedujoči je omenil, da se Statutarna komisija v vsebino tega dokumenta ne bo
spuščala.
V razpravi so sodelovali: Igor Arh, Boris Kitek, Valentina Gorišek in Ivanka Zupančič.
Igor Arh:
V tem dokumentu našteta in opredeljena vsa območja z dejavnostmi, razen v točki 4
(območje) tega ni. Po njegovem se lahko zgodi, da se bo na ta način kasneje moralo
dovolili to, da bi se na tem območju izvajale vse dejavnosti in da bi se celo gradilo
izven predpisanih gabaritov, kar so že v preteklosti opozarjali. Ob tem je poudaril, da
se uprava Gradisa preselila.
Valentina Gorišek:
Ker je odlok v javni razpravi in ker se v tem postopku zbirajo pripombe, bo le ta
vključena v zbir pripomb.
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Po razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji

Sklep:
Statutarna komisija se je seznanila in obravnavala dopolnjen osnutek Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi v postopku javne
razgrnitve in predlaga, da se tudi v točki 4 – območja opredelijo dejavnosti v
izogib temu, da bi se na tem območju izvajale dejavnosti, ki tja ne sodijo ali
gradili objekti izven predpisanih gabaritov.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Pooblastila županu pri spremembi namembnosti stanovanj iz
neprofitnih ali službenih v namenska stanovanja.
Pooblastilo je obrazložila Valentina Gorišek in povedala njegov namen.
V razpravi so sodelovali: Barbara Habe Sintič, Boris Kitek, Ivanka Zupančič in
Valentina Gorišek.
Sodelujoči so bili enotnega mnenja, da bi zadoščalo, da se pri županovem poročilu o
realizaciji sprejetih sklepov vključi tudi poročilo, koliko stanovanj je bilo dodeljenih po
predlaganem namenu.
Po razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagano Pooblastilo županu, da v
primeru ugotovljene potrebe po najemu namenskega stanovanja izvede
spremembo namembnosti stanovanj iz neprofitnih ali službenih v namenska
stanovanja, zato predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
Točka 7:
Vprašanja in pobude.

Vprašanj in pobud ni bilo, zato je bila seja končana ob 18.25 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

NAMESTNIK PREDSEDNIKA:
BORIS KITEK
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